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 رییس اتاق ایران:
اتاق مشترک ایران و ژاپن به زودی تاسیس می شود

رییس اتاق ایران اظهار داشت: امیدواریم با دیدار نخست وزیر ژاپن از 
ایران بخشی از محدودیت ها برطرف و ما به رابطه خوب گذشته بازگردیم.

غالمحسین شافعی در گفت وگو با ایلنا در مورد رابطه اقتصادی ایران و 
ژاپن گفت: ایران و ژاپن از شرکای تجاری سنتی هستند و ما از گذشته های 
دور رابطه خوبی با این کشور داشتیم بطوری که ردپای تکنولوژی ژاپن را 

می توان در اکثر صنایع ایران مشاهده کرد.
وی ادامه داد: این کشور یکی از سالم ترین محیط ها برای کسب و کار 
ایران بوده و همیشه حداقل اختالف تجاری را با این کشور داشته ایم، 
هرچند که محدودیت های و تحریم های کنونی روی این مناسبات تاثیر 
گذاشته اما عالقمندی ژاپنی ها برای حفظ ارتباط با ایران بسیار باال است و 
ما امیدواریم با دیدار نخست وزیر ژاپن از ایران بخشی از این محدودیت ها 

برطرف و ما به رابطه خوب گذشته بازگردیم.
رییس اتاق ایران با اشاره به تشکیل اتاق مشترک بین دو کشور گفت: 
پیش از این کمیته مشترک تشکیل شده بود که در حال تبدیل شدن به 
اتاق است و ما به زودی شاهد تاسیس اتاق مشترک ایران و ژاپن خواهیم 

بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر  بخش اعظم صادرات غیرنفتی ما به 
ژاپن را خشکبار، فرش، انواع کنسانتره میوه تشکیل می دهد و در مقابل 

واردات ما بیشتر شامل ماشین آالت و لوازم بخش الکترونیکی است.
شافعی تقویت دیپلماسی اقتصادی در دوران وزارت دژپسند را باارزش 
شورای  رییس  اقتصاد،  وزیر  بر  عالوه  دژپسند  آقای  افزود:  و  دانست 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است و ایشان توانسته این شورا را 
متحول و جلسات آن را به صورت منظم برگزار کند بطوری که در صورت 
ادامه روند کنونی، حلقه واسط بین دولت و بخش خصوصی در آینده 

کارآمدتر خواهد شد که نتیجه آن برطرف کردن مشکالت است.
 

مقام صنفی:
پرداخت مطالبات قطعه سازان یک ماهه شود

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور گفت: 
حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان به حدود ۲۲ هزار میلیارد 
نقدینگی، خواستار آن هستیم که  به کمبود  توجه  با  و  تومان رسیده 

پرداختی های قطعه سازان به صورت یک ماهه انجام شود.
»محمدرضا نجفی منش« امروز )سه شنبه( در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، کمبود نقینگی را مشکل اصلی این روزهای قطعه سازان 
برشمرد و افزود: حتی یک یورو از مبلغ ارزی وعده داده شده به قطعه 
سازان تاکنون دریافت نشده است و همین موضوع سبب شده تا در نبود 
نقدینگی، قطعه سازان نیز نتوانند به تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید 
انبوه خودروهای تجاری  خودروسازان بپردازند. وی بیان داشت: حجم 
نشده و در کف کارخانه مانده خودروسازان گواهی بر این مدعاست و 
این انجمن خواستار آن است که پرداختی مطالبات قطعه سازان حداکثر 

یک ماهه باشد.
به گزارش ایرنا، چهاردهم بهمن پارسال »فرشاد مقیمی«، معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو 

از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
در این زمینه، قرار شد برای تزریق نقدینگی به خودروسازان با محوریت 
بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در ۲ بخش ریالی و ارزی پرداخت 
شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون 
بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده 

است.
نجفی منش اظهار داشت: از مبلغ چهار هزار میلیارد تومان وعده داده 
شده نیز فقط سه هزار و ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان پرداخت 

شد.
وی خاطرنشان کرد: همه تالش معاونت امور صنایع وزارت صنعت این 
است که پرداختی ارزی به شیوه مناسبی انجام شود و قطعه سازان با 
پرهیز از ریسک بازپرداخت ارز، خواستار آن هستند که مبلغ ۸۴۴ میلیون 

یوروی یاد شده را به صورت ریالی دریافت کنند.
رونق قطعات یدکی

این مقام صنفی درخصوص وضعیت اشتغال در این حوزه، خاطرنشان 
کرد: با توجه به کاهش واردات قطعات یدکی در یک سال گذشته، اشتغال 
مرتبط با موضوع لوازم یدکی داخلی بهبود داشته و تولید داخلی بیشتری 
را در این بخش شاهدیم. وی در عین حال گفت: اما قطعه سازانی که با 
OEM ها یا خودروسازان کار می کنند، وضعیت خوبی در تولید و اشتغال 

ندارند.
 Original Equipment مخفف   OEM ایرنا،  گزارش  به 
Manufacture یا همان شرکت های تولیدکننده یک قطعه است که 
بطور مثال پس از مذاکره با یک خودروساز مادر و عقد قرارداد متعهد 
می شود با نام آن خودروساز برایش قطعه با باالترین کیفیت و استاندارد 

تولید کند.
آمادگی اروپایی ها برای همکاری با ایران

نجفی منش در خاتمه به سفر اخیر خود به ایتالیا و حضور در نمایشگاه 
صنایع کوچک و متوسط بولونیای این کشور همراه با تیم اعزامی سازمان 
صنایع کوچک ایران اشاره کرد و گفت: در این نمایشگاه که با تمرکز بر 
خدمات پس از فروش خودرویی برگزار شد، دیدارهای دوجانبه زیادی با 
نمایندگان دیگر کشورها برگزار و بسیاری از آنها برای تداوم همکاری با 
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کار شایسته روی کاغذ نمانَد...

انتظار ۱۵ ساله به ثمر نشست!

سهام آسیایی رشد کرد

بازارها نگران تهدید تازه ترامپ علیه چین

تاکید  وجود  با  که  باورند  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری 
برنامه های توسعه بر تدوین سند ملی کار شایسته، دولت ها 
تمایل چندانی به تنظیم آن نداشتند و اگر هم داشتند، بروز 
تغییر و تحوالت مختلف در حوزه روابط موجب شد که عمالً 
پرداختن به سند کار شایسته کمتر احساس شود. اما وزارت 
کار در دولت فعلی مصمم شد تا به این تکلیف قانونی در 
برنامه ششم توسعه عمل کند و آرزوی دیرینه کارگران را 

تحقق بخشد.
به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه سال گذشته بود که وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی"سند ملی اشتغال مبتنی بر کار 
شایسته" را به هیأت وزیران ارائه کرد؛ سندی که پس از ۱۴ 
هزار نفر ساعت کار کارشناسی و ۱۵۰۰ نفر روز کار مطالعاتی 
و تشکیل جلسات تخصصی و تصمیم گیری تدوین شد و در 
نهایت به انتظار ۱۵ ساله برای تصویب پایان داد؛ انتظاری که 
با تصویب برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۳ ایجاد شد اما 
نه تنها در این برنامه بلکه در برنامه پنجم توسعه هم تحقق 
نیافت و دست آخر در برنامه ششم با گام بلندی که وزارت 
کار برای تصویب آن برداشت به سر رسید تا این بار سند 
کار شایسته جدی تر فرصت عرض اندام پیدا کرده و در حد 
یک بند یا ماده قانونی صرفاً نوشته شده در مفاد برنامه های 

توسعه پنج ساله نباشد.
سند کار شایسته اصلی ترین مطالبه کارگران پس از قانون 

کار
بی تردید سند ملی کار شایسته پس از اصالح قانون کار 
یکی از مطالبات و دغدغه های اصلی جامعه کارگری به شمار 
می رود. حقوق بنیادین کار، گفتگوهای اجتماعی، گسترش 
حمایت های اجتماعی، حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی 
کارگری، اصالح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و 
روابط کار، اشتغال مولد و اتخاذ تدابیر الزم برای اعزام نیروی 
کار به خارج کشور از جمله محورهای سند کار شایسته در 

برنامه چهارم توسعه عنوان شده است.
رعایت حداقل مزد متناسب با معیشت، کرامت و امنیت 
نیروی انسانی، تساوی زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، منع 
تبعیض در اشتغال و حرفه، توانمندسازی زنان، ممنوعیت 
کار کودک و رعایت حداقل سن کار نیز از دیگر ویژگی هایی 
است که سند کار شایسته بر آن استوار است و از این جهت 

می توان آن را فراتر از قانون کار دانست.
ضرورت تدوین سند ملی کار شایسته به عنوان یک الزام 
قانونی در قالب دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تاکید 
قرار گرفته است به نحوی که برابر ماده ۱۰۱ قانون برنامه 
چهارم، دولت موظف شد سند ملی کار شایسته را به عنوان 
با  کند. همزمان  تدوین  کار  یک گفتمان جدید در عرصه 
تدوین برنامه پنجم توسعه نیز وزارت کار در ماده ۲۵ این 
قانون مکلف شد حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی 
کار شایسته را مطابق مصوبات سازمان جهانی کار در جهت 
تثبیت حقوق بنیادین کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما 
به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی 
تنظیم کند؛ اما این سند در طول سال های اجرای برنامه پنجم 
نیز اجرایی نشد تا بلکه مسیر خود را به عنوان یک الزام قانونی 

در برنامه ششم توسعه دنبال کند.
برای  کرد  مکلف  را  دولت  ششم،  برنامه  ترتیب  این  به 
عدالت،  بر  مبتنی  اقتصادی  توسعه  و  رشد  به  دستیابی 
مهارت افزایی،  اشتغالزایی،  سیاست های  اعمال  به  نسبت 
ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک و خانگی 
و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر 
تا پایان سال اول برنامه )۱۳۹۶( با پیشنهاد وزارت کار، اتاق 
تعاون و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران 
خواهد رسید، اقدام کند و در ماده ۱۲۰ برنامه ششم دولت 
موظف شد تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه )۱۳۹۷( سند 

ملی کار شایسته را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و 
به تصویب هیأت وزیران برساند.

انتظار ۱۵ ساله به سر رسید!
یکسال از زمان ارسال سند کار شایسته به دولت گذشت تا 
اینکه هیأت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ به پیشنهاد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان 
برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه 
»سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند 
ملی کار شایسته« را به تصویب رساند. این سند با هدف نیل 
به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال 
سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای 
و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر 
کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد ساالنه در 

طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
فرصت های  توسعه  و  "ایجاد  محور  چهار  از  سند  این 
اشتغال مولد، برخورداری از حمایت های اجتماعی، تضمین 
اجتماعی"  گفت وگوهای  تقویت  و  کار  بنیادین  حقوق 
تشکیل شده و ۹ راهبرد "اشتغال محور کردن سیاست های 
مالی و پولی ، تجاری و ابزارهای حمایتی و تشویقی، بهسازی 
کار،  و  کسب  فضای  بهبود  و  اشتغال  حوزه  در  نهادی 
بهسازی نظام تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچک 
و مشاغل خانگی، توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود 
مهارتی، توسعه مشاغل سبز، توسعه اشتغال زنان، ایجاد 
اشتغال از طریق مشارکت های مردمی، ایجاد ساز و کارهای 
الزم برای گذر از اشتغال غیررسمی به رسمی و توسعه و 
سرمایه گذاری معطوف به نیروی کار" از جمله راهبردهای 

آن به شمار می رود.
تشکل ها سند را فاقد اهداف کار شایسته می دانند

علیرغم تصویب سند ملی کار شایسته در هیأت دولت، 
بخشی از فعاالن حوزه کار و تشکل های کارگری و کارفرمایی 
آن را فاقد ویژگی های سند ملی کار شایسته دانسته و تاکید 
دارند که این سند تنها به اشتغال می پردازد و هیچیک از 

اهداف کار شایسته در آن دیده نمی شود.
به اعتقاد آنها در تدوین سند کار شایسته سه جانبه گرایی 

رعایت نشده و از نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی 
و  کارگری  گرفتن نقش تشکل های  نادیده  و  نشده  دعوت 
کارفرمایی یکی از علل اصلی شکست اسناد اشتغال است؛ اما 
برخی دیگر از فعاالن کارگری، تصویب سند ملی کار شایسته 
را چراغ راه آینده کار ایران دانسته و ابراز امیدواری کرده اند 
که با تصویب این سند، کارگران به حقوق شایسته و ثبات و 

امنیت شغلی خود دست پیدا کنند.
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
با بیان اینکه سند کار شایسته تنها مختص کارگران نیست 
و به مباحث مختلفی توجه دارد، می گوید: این سند عالوه 
بر موضوع معیشت و دستمزد کارگر به مقوله ثبات شغلی، 
ایمنی کار، بهره وری تولید، حقوق بنیادین کار، اشتغال زنان، 
و  حمایتی  مشوق های  پیش بینی  و  سرمایه گذاری  توسعه 
مشاغل سبز پرداخته است و مجموعه ای از راهبردهای اجرایی 
به شمار می رود. او می گوید: اگرچه نمی توان با تصویب سند 
کار شایسته انتظار داشت اقتصاد کشور به سرعت دگرگون 
شود اما کارگران امیدوارند که این سند روی کاغذ نماند و 

جنبه عملی به خود بگیرد.
ابوی سند کار شایسته را ترسیمی از چشم انداز آینده کار 
ایران می داند و می گوید: به تدریج همه دستگاه ها و بخش ها 
باید با همراهی یکدیگر در جهت تحقق اهداف سند و تضمین 
امنیت شغلی کارگران و بهتر شدن وضعیت کار و تولید در 

کشور گام بردارند.
با اجرای سند ملی  این مقام مسئول کارگری،  به گفته 
کار شایسته دغدغه تعیین دستمزد شایسته، امنیت شغلی 
نیروهای کار و بهره وری بنگاه ها برطرف می شود.   با این حال 
محمدرضا کارگر مشاور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار در این باره به ایسنا می گوید: در جریان تدوین 
سند همه ذی نفعان در آن نقش آفرین بوده و در جلسات 
آنها  نظرات  از  و  داشتند  حضور  تصمیم گیری  و  بررسی 

استفاده شده است.
سند کار شایسته جامع و مبتنی بر راهکارهای اجرایی است

او با بیان اینکه این سند یک مسیر کلی را ترسیم کرده و 
اگر تشکل های کارگری و کارفرمایی به دنبال جامعیت سند 

هستند باید در اسناد دیگر باالدستی آن را جستجو کنند، 
می افزاید: سند کار شایسته، سند جامعی است که با تکیه و 
تمرکز بر اشتغال تدوین شده و راهکارهای اجرایی آن نیز در 

برنامه های ذیل سند دیده شده است.
کارگر می گوید: ما در این سند به ظرفیت و قابلیت اجرایی 
و  دستگاه ها  همه  مشارکت  از  و  کرده ایم  توجه  دستگاه ها 
ذی نفعان در تدوین آن بهره برده ایم به نحوی که هر یک 
از دستگاه ها وظایف و تکالیف خود را پذیرفته و بر اساس 
آن عمل می کنند و از این طریق با مشکالت کمتری در اجرا 

روبه رو خواهیم شد.
به موجب این سند، معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت ارتباطات 
فناوری اطالعات، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی،  و 
ایران،  آمار  مرکز  اجتماعی،  تأمین  سازمان  مرکزی،  بانک 
گردشگری  و  دستی  صنایع  سازمان  بهزیستی،  سازمان 
و  سازمان  نهاد،   ۱۳ زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و 
وزارتخانه ای هستند که بر اجرای اقدامات مربوط به سند کار 
شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر آن مکلف شده اند.

مفهوم "کار شایسته" برای نخستین بار در گزارش سال 
۱۹۹۹ خوان سوماویا مدیرکل وقت سازمان بین المللی کار 
شایسته  کار  برنامه های  تدوین  زمان،  آن  از  و  شد  مطرح 
تعریف  اساس  بر  قرار گرفت.  این سازمان  کار  در دستور 
سازمان جهانی کار )ILO( ، کار شایسته به منزله دسترسی 
به فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دستیابی 
به کار مناسب و مولد در شرایط آزاد و ایمن با حفظ کرامت 
انسانی است. کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمّی کار 
در جامعه تاکید دارد که آزادی انتخاب شغل،ترویج کار مولد 
و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی،تضمین امنیت 
کنار  و مزد مناسب در  و داشتن درآمد مکفی  کار  نیروی 

ساعات کار مطلوب از ویژگی های بارز آن به شمار می رود.
قانون کار و سند کار شایسته مکمل حل مشکالت بازار کار

بر اساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف 
شده بود برنامه ملی توسعه کار شایسته را به عنوان گفتمان 
جدید عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد » سه جانبه گرایی« 
که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت 
نیروی کار، همراه با صیانت الزم باشد تهیه و تا پایان سال 
اول برنامه چهارم تقدیم مجلس کند اما این امر اتفاق نیفتاد 
تا اینکه ماده ۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی را مکلف کرد حداکثر تا پایان سال اول برنامه 
یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ سند ملی کار شایسته را مطابق 
مصوبات سازمان جهانی کار در جهت تثبیت حقوق بنیادین 
کار و بهبود روابط میان کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و 
با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند؛ اما 
تدوین و تصویب سند کار شایسته در این برنامه نیز ناکام 
ماند تا اینکه برنامه ششم به دولت تکلیف کرد تا سال ۹۷ 
و پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم با رعایت قوانین 
و مقررات مربوطه سند ملی کار شایسته را تهیه کند و به 
تصویب هیأت وزیران برساند که این امر به سال ۹۸ موکول 
از تصویب هیأت  امسال  اردیبهشت ماه  نهایت  شد و در 
وزیران گذشت و آرزوی دیرینه جامعه کارگری پس از ۱۵ 

سال به حقیقت پیوست.
برخی کارشناسان معتقدند چنانچه قانون کار شایسته به 
اجرا در آید دیگر نیازی به اصالح قانون کار نیست؛ در مقابل 
عده ای دیگر بر این باورند که اصالح قانون کار به تنهایی 
نمی تواند مشکالت بازار کار را حل کند و قانون کار و بیمه 
بیکاری و سند کار شایسته باید در کنار هم قرار گیرند تا در 
قالب یک بسته پویا و جامع، مشکالت بازار کار را پیگیری، 

رصد و برطرف کند.

سهام آسیایی امروز نیز در تداوم روند روز گذشته و با 
آسودگی سرمایه گذاران از منتفی شدن وضع تعرفه بر 

واردات آمریکا از مکزیک رشد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه شنبه، 
پس از اینکه ترامپ برنامه وضع تعرفه بر واردات مکزیک 
هرچند  کردند،  رشد  آسیایی  سهام  گذاشت،  کنار  را 
تهدیدهای جدید آمریکا بر علیه چین، هرگونه بهبود حال 

و هوای بازارهای جهان را محدود کرده است.
در  است  آماده  گفت  ترامپ  دونالد  شب،  دوشنبه 
در  چین  رئیس جمهور  با  خود  مذاکرات  از  که  صورتی 
اجالس جی ۲۰ نتیجه نگیرد، دور جدیدی از تعرفه های 

تنبیهی خود را بر واردات چین وضع کند.

رئیس جمهور آمریکا بارها گفته است که انتظار دارد در 
اجالس ۲۸-۲۹ ژوئن در اوساکای ژاپن با شیء جین پینگ 
دیدار کند، اما چین هنوز چنین دیداری را تأیید نکرده 
آسیا-اقیانوسیه  سهام  شاخص  گسترده ترین  است. 

ام اس سی آی در خارج از ژاپن ۰.۲ درصد رشد کرد.
بازارهای چین،  در  کرد.  ژاپن ۰.۲۹ درصد رشد  نیکی 
و  کرد  جهش  درصد   ۱.۲ شانگهای  کامپوزیت  شاخص 
کوسپی  آمد.  باال  درصد   ۰.۵۸ هنگ کنگ  هانگ سنگ 
کره جنوبی ۰.۱۹ درصد رشد کرد درحالی که ای اس اکس 

ایچیکاوا،  ماساهیرو  کرد.  جهش  درصد   ۱.۳۳ استرالیا 
سومیتومو  سرمایه  مدیریت  ارشد شرکت  استراتژیست 
میتسوئی، گفت: رشد سهام به علت آسودگی خاطر از 
کنار گذاشته شدن تعرفه های مکزیک، کوتاه مدت خواهد 
بود، چراکه مسأله تجاری بزرگ تر آمریکا با چین، هنوز 
حل نشده است. در بازار ارز، دالر که دیشب ۰.۲ درصد 
در برابر ین ژاپن رشد کرده بود، امروز ۰.۰۵ درصد افت کرد 

و به نرخ برابری ۱۰۸.۳۷۰ رسید.
شاخص دالر هم با اندکی افت به ۹۶.۷۳۲ واحد رسید.

قیمت جدید خودروهای هیبریدی در ایران
اگرچه در مصوبه مجلس تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر شده اما 
در صورت واردات این خودروها با قانون جدید باز هم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد به 
قیمت های جهانی آن ها به دلیل دیگر عوارض مشمول اضافه خواهد شد. البته 

باز هم در این حالت قیمت این خودروها کمتر از نرخ های فعلی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اخیراً مجلس در بخشی از طرح ساماندهی بازار خودرو 
با هدف کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را به صفر 
رساند. البته پس از آن برخی از نمایندگان مجلس اعالم کردند که با توجه 
به جنگ اقتصادی آمریکا بر ضد مردم ایران، فعالً این مصوبه مجلس اجرایی 
نشده و همچنان طبق مصوبه سال گذشته دولت، واردات انواع خودرو به 

کشور ممنوع خواهد بود.
این وضعیت در حالی است که تنوع خودروهای هیبریدی که در چند سال 
اخیر وارد بازار ایران شده اند بسیار محدود است، چراکه سایر خودروهای 
هیبریدی یا مشمول ممنوعیت واردات خودروهای با ارزش دالری بیش از ۴۰ 
هزار دالر بوده اند یا نمایندگی آن ها در ایران وجود نداشته است؛ ضمن اینکه 

اصوالً هم تنوع این دست از خودروها در دنیا باال نیست.
شامل  شده اند  ایران  بازار  وارد  که  هیبریدی  خودروهای  کلی  طور  به 
خودروهای تویوتا در مدل های "کمری" و "پریوس"، هیوندا در مدل "سوناتا"، 

لکسوس در مدل "NX۳۰۰" و میتسوبیشی در مدل "اوت لندر" هستند.
اگرچه در ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در مصوبه خود مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام 
هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شود؛ اما 
عالوه بر این تعرفه که باید به خزانه دولت واریز شود و اکنون برای خودروهای 
هیبریدی به صفر رسیده، هزینه های دیگری همچون اسقاط، حق آمبوالنس 

وزارت بهداشت، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و… نیز وجود دارد که در 
قیمت تمام شده خودروهای هیبریدی وارداتی در ایران تأثیرگذار خواهد بود.

برای  بهداشت  وزارت  حق  درصد   ۵ واردات،  تعرفه  بر  عالوه  درواقع 
خودروهای آمبوالنس، حدود ۴ درصد برای اسقاط، ۱۰ درصد برای مصرف 
حدود شش تا هفت لیتری که این خودروها دارند، ۱۰ درصد عوارض شهرداری 
و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که کماکان باید برای واردات این 

خودروها پرداخت شود.
بنابراین در کل می توان گفت که حتی در صورت واردات با تعرفه صفر 
باز هم حدود ۴۰ درصد به قیمت های جهانی این خودروها در ایران اضافه 

می شود که البته این هزینه نهایی نبوده و به آن باید سود واردکننده خودرو 
را نیز اضافه کرد.

از  بازار،  این  فعاالن  گفته  به  نیز  واردکنندگان خودرو  با سود  رابطه  در 
زمانی که واردات خودرو ممنوع شد، درصد سود واردکنندگان از محل خرید 
و فروش این محصول نیز باال رفت. به گفته فعاالن بازار، پیش از این به 
دلیل اینکه صاحب هر کارت بازرگانی مجاز بود خودرو وارد کند، حاشیه سود 
واردات خودرو پایین بود و در مدل های پرفروشی همچون خودروهای کره ای 
و چینی سود واردکنندگان در حدود ۵ تا ۷ درصد بود و در اقالم کم فروش 
این میزان سود باالتر رفته و به ۱۰ تا ۱۵ درصد می رسید، اما هم اکنون حاشیه 
سود واردکنندگان این خودروها در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورده شده است.

بنابراین به حدود ۴۰ درصد عوارض متفرقه واردات خودروهای هیبریدی 
به طور میانگین ۲۰ درصد نیز سود واردکننده خودرو اضافه می شود. به این 
ترتیب در نهایت می توان گفت حتی در صورت صفر شدن تعرفه واردات، 
قیمت یک دستگاه خودرو هیبریدی در ایران با فرض ادامه داشتن شرایط 

فعلی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از نرخ های جهانی آن خواهد بود.
به عنوان مثال در خودروهای هیبریدی که تاکنون وارد ایران شده اند، قیمت 
جهانی تویاتا کمری به طور میانگین حدود ۳۵ هزار دالر، تویوتا پریوس بین 
۲۰ هزار تا ۲۵ هزار یورو، لکسوس NX۳۰۰ معادل ۵۰ هزار یورو، هیوندا سونوتا 
حدود ۲۴ هزار تا ۳۷ هزار و اوت لندر میتسوبیشی در حدود ۳۵ هزار پوند 

است.
بنابراین با توجه به نرخ روز ارز در ایران اگر حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد به نرخ های 
فوق اضافه کنیم، قیمت های جدید خودروهای هیبریدی در ایران با فرض اجرا 

شدن قانون به صفر رسیدن تعرفه واردات این خودروها، به دست می آید.

روزنامه صبح ایران


